
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA GOŚCI POKOI GOŚCINNYCH 

WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż: 

1) administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w 

Białymstoku Centrum Kongresowo – Hotelowe), ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. 85/67 85 823 

e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.p;  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w 

Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. 85/ 67 85 851 lub adresem e-mail: 
iod@wsfiz.edu.pl;  

3) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług w ramach funkcjonowania 

Zakładu Gospodarczego WSFiZ  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami Pana/Pani* danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług; 

5) dostęp do danych gości pokoi gościnnych mają upoważnieni pracownicy Zakładu Gospodarczego 

w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 

6) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Unii Europejskiej) bądź 

organizacji międzynarodowej; 

7) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu; 

8) Pana/Pani* dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat; 

9) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

10)  ma Pan/Pani* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 

2 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1000); 

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji usługi/umowy. 
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